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П Р О Т О К О Л 

№1/ 04.08.2015 г.  

ОТНОСНО: Дейността на комисия, назначена със Заповед № 131 /14.07.2015 г.на Кмета на 

Община Антон за разглеждане и оценка на офертите в процедура възлагане на обществена поръчка 

по реда на чл. 14, ал. 4, по реда на глава осма „а” от ЗОП по проект: Извършване на ремонтни 

работи по Четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Антон за обект: ІV - 

60038 – І -6 - Душанци км.0+000 – 2+500, път SFO 3004 – Петролна база за Държавен 

резерв, SFO 3005 – ЖП Гара Антон, финансирани от Държавния бюджет за 2015 г. чрез  

бюджета на  Община Антон 

 На 14.07.2015 г., в 16:00 часа, в заседателната зала в сградата на Община Антон , в 

изпълнение на Заповед №131/14.07.2015 г. на Кмета на Община Антон, комисия по чл.34, ал. 1 и 

ал. 2 от ЗОП в състав: 

Председател:  

   

1.  Стоян Стоянов Стоянов       

Юрист към Община Антон 

Членове: 

2. Николина Цветанова Михова       

Мл. Експерт „Управление проекти” към Община Антон 

 

3. Мария Александрова Вътева        

Директор на дерекция”АПОФСД” към Община Антон 

 

4. Мария Николова Цвяткова      

Младши специалист „Орган по приходите“ към Община Антон  

    

5. Иванка Николова Дюлгерова                        
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Гл. специалист”Строителство и кадастър” към Община Антон 

   

  се събра за да разгледа, оцени и класира подадените офертите от участниците в процедура в 

процедура възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, по реда на глава осма „а” от 

ЗОП по проект: Извършване на ремонтни работи по Четвъртокласна пътна мрежа на 

територията на Община Антон за обект: ІV - 60038 – І -6 - Душанци км.0+000 – 2+500, път 

SFO 3004 – Петролна база за Държавен резерв, SFO 3005 – ЖП Гара Антон, финансирани от 

Държавния бюджет за 2015 г. чрез  бюджета на  Община Антон 

Преди започване работата на комисията, всички членове попълниха декларация по чл.35, ал.3 

от ЗОП за липса на материален интерес и други обстоятелства от провеждането на процедурата, след 

което председателят запозна състава на комисията със Заповед № 131/ 14.07.2015 г.  на Кмета на 

Община  Антон. 

 На основание получения на 14.07.2015 г. списък на участниците в процедура в процедура 

възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, по реда на глава осма „а” от ЗОП по 

проект: Извършване на ремонтни работи по Четвъртокласна пътна мрежа на територията на 

Община Антон за обект: ІV - 60038 – І -6 - Душанци км.0+000 – 2+500, път SFO 3004 – 

Петролна база за Държавен резерв, SFO 3005 – ЖП Гара Антон, финансирани от 

Държавния бюджет за 2015 г. чрез  бюджета на  Община Антон чрез  бюджета на  Община 

Антон, до 17:00 часа на 09.07.2015 година, в деловодството е подадена една оферта, а именно: 

1. „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС” АД с Вх. №В2-489/09.07.2015 г.       

Пред всички присъстващи председателят на комисията обяви, че ще отвори офертата на 

участника и  ще провери наличието на документите представени в офертата. 

 При отваряне на офертите присъстваха: 

1. Таня Тинкова Иванова – Атанасова – упълномощено лица на „АВТОМАГИСТРАЛИ 

ХЕМУС” АД. 

І. Отваряне на офертите 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и проверка 

на съдържанието им. 
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Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл.57, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОП и 

документацията за участие — в запечатан непрозрачен плик, съдържащ предложението за офертата. 

Комисията пристъпи към проверка на документите и тяхното съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия. 

II. Проверка на съответствието на офертите с предварително обявените от 

възложителя условия.  

ІІ.1. Комисията извърши проверка на представените документи от „АВТОМАГИСТРАЛИ” 

ЕООД в резултат на което констатира:  

Констатации за наличност и редовност на представените документи: 

Участникът е представил следните документи: 

1.  Представяне на участника 

2. Декларация по чл. 47, ал. 1, точка 1 и ал. 5 от Закон за обществените поръчки (ЗОП)  

3. Декларация по чл. 56, ал. 1, точка 8 от ЗОП 

4. Декларация съгласие за участие като подизпълнител 

5. Декларация по чл. 56, ал. 1, точка 12 от ЗОП 

6. Декларация по чл. 56, ал. 1, точка 11 от ЗОП 

7. Списък на изпълнени подобни договори  

8. Списък на машини и съоръжения 

9. Предложение по чл. 101, буква „б”, ал. 1, точка 3 от ЗОП 

10. Ценово предложение по чл. 101, буква „в”, ал. 1, точка 3 от ЗОП 

11. Таблица единични цени  

12. Проект на договор  

13. Ценово предложение обособена позиция № 1 Количествена сметка обособена 

позиция № 2;; 

14. Техническото предложението на участника за изпълнение на поръчката.  

15. Списък на всички документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

16. Декларация за липса на конфликт; 

17. Гаранция за участие; 

18. Парафиран договор на всяка страница. 
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При прегледа на документите на участника комисията констатира, че няма липсващи 

документи, всички са налични и редовни, и отговарят на изискванията на Възложителя. 

Председателят обяви, пред присъстващите, че ще разгледа и Ценовото предложение на 

участника. 

         В съответствие с показателя Финансово предложение на  допуснатия участник, а 

именно: 

         ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – икономически най-изгодна оферта.  

След прегледа на всички документи, представителят на «АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС» 

АД напусна залата и комисията пристъпи към изчисляване на офертата. 

Оценка на предложенията за изпълнение на поръчката и предложената цена се поставя само на 

офертите на допуснатите до този етап участници. 

За всеки участник комплексната оценка /КО/ на офертата се изчислява по следната формула: 

КО = П1 + П2 , където: 

КОе комплексната оценка; 

   П1 и П2  са показателите, формиращи комплексната оценка, а именно: 

 П1 – „Техническо предложение“, включващо два подпоказателя „Технологична 

последователност на строителните процеси” и „Управление на риска”. 

Подпоказател П1.1 – „ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ 

ПРОЦЕСИ”  

Подпоказател П1.2 – „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА” 

КО = П1х50 %+ П2х50 %  

А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ 

В представеното техническото предложение участникът е: 
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- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно 

посочени предложения за реализирането на всички дейности  и етапи в техническото задание. 

Изложена е подробно последователността на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че ще 

бъдат използвани подходящи методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на 

конкретния обект е аргументирана и обоснована;  

- Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им 

е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност; 

- Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии за изпълнение 

съответстват на спецификата на конкретния проект; 

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на 

поръчката, представения линеен график и диаграми на предвидените за изпълнение на поръчката 

ресурси. 

Участникът получава 60 точки  

Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от 

рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: 

- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от 

Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно 

конкретни адекватни дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск. 

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на 

описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им; 

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и преодоляване на дефинираните аспекти от 

риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е 

възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да 

бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, 

предмет на договора. 

Участникът получава 40 точки 

П1 = П1.1 + П1.2 = 60+40= 100 точки 

Представеното ценовото предложение от «АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС» е следното: 
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НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ 

РАБОТИ 

Ед.мярка Количество Ед.цена 

Без ДДС 

Ед.цена 

С ДДС 

ИЗКЪРПВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДУПКИ И 

ДЕФОРМАЦИИ НА НАСТИЛКАТА С 

ПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС С 

ДЕБЕЛИНА 4 СМ / ФРЕЗОВАНЕ, 

ПОЧИСТВАНЕ, НАПРЪСКВАНЕ С 

БИТУМНА ЕМУЛСИЯ, ПОЛАГАНЕ И 

УПЛЪТНЯВАНЕ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С 

ТОВА РАЗХОДИ 

 

 

м² 

1 25,02 30,02 

ИЗКЪРПВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДУПКИ И 

ДЕФОРМАЦИИ НА НАСТИЛКАТА С 

ПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС С 

ДЕБЕЛИНА 6 СМ / ФРЕЗОВАНЕ, 

ПОЧИСТВАНЕ, НАПРЪСКВАНЕ С 

БИТУМНА ЕМУЛСИЯ, ПОЛАГАНЕ И 

УПЛЪТНЯВАНЕ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С 

ТОВА РАЗХОДИ 

м² 1 30,48 36,58 

ИЗКЪРПВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДУПКИ И 

ДЕФОРМАЦИИ НА НАСТИЛКАТА С 

ПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС С 

ДЕБЕЛИНА 8 СМ / ФРЕЗОВАНЕ, 

ПОЧИСТВАНЕ, НАПРЪСКВАНЕ С 

БИТУМНА ЕМУЛСИЯ, ПОЛАГАНЕ И 

УПЛЪТНЯВАНЕ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С 

ТОВА РАЗХОДИ 

м² 1 35,94 43,13 

ИЗКЪРПВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДУПКИ И 

ДЕФОРМАЦИИ НА НАСТИЛКАТА С 

ПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС С 

ДЕБЕЛИНА 10 СМ / ФРЕЗОВАНЕ, 

м² 1 41,40 49,68 
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ПОЧИСТВАНЕ, НАПРЪСКВАНЕ С 

БИТУМНА ЕМУЛСИЯ, ПОЛАГАНЕ И 

УПЛЪТНЯВАНЕ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С 

ТОВА РАЗХОДИ 

 

Цена изчислена на база 4 см с ед.цена с ДДС 30,02. 

30,02 

____       х 100 точки = 1 x 100 = 100 точки  

30,02 

Цена изчислена на база 6 см с ед.цена с ДДС 36,58. 

36,58 

____       х 100 точки = 1 x 100 = 100 точки  

36,58 

Цена изчислена на база 8 см с ед.цена с ДДС 43,13. 

43,13 

____       х 100 точки = 1 x 100 = 100 точки  

43,13 

Цена изчислена на база 4 см с ед.цена с ДДС 49,68. 

49,68 

____       х 100 точки = 1 x 100 = 100 точки  

49,68 
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Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е изчислена на база количествена 

сметка с единични цени цени за видовете дейности в лева за 4 см, 6 см., 8 см. и 10 см. и не може да 

надвишава 60 800 с ДДС за всички извършени СМР дейности. 

ОЦп има максимална стойност 100 точки.  

С цел да бъде избегнато предлагането на нереално ниски срокове на изпълнение на 

поръчката Участниците са длъжни да представят график на изпълнение на дейностите и стъпките 

необходими за завършване на всяка една дейност.      

КО = П1 + П2 , където: 

КО = П1х50 %+ П2х50 %  

Ко  = 100х50% + 100х50% = 50+50=100 точки 

На основание чл.71 ал.3 от ЗОП Комисията класира участниците въз основа на резултатите, 

получени при разглеждане и оценяване на офертите, както следва: 

Първо место „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС” АД – 100 точки. 

Настоящият протокол е изготвен на 04.08.2015 г.  За верността на гореизложеното комисията 

се подписва в състав както следва: 

 

Получили заповедта: 

 

1. Стоян Стоянов Стоянов      (п) 

Юрист към Община Антон 

 

2. Николина Цветанова Михова       

Мл. Експерт „Управление проекти” към Община Антон  (п) 

 

 

3. Мария Александрова Вътева     (п)  

Директор на дерекция”АПОФСД” към Община Антон 
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Протокол №1/04.08.2015 г. по проект: Извършване на ремонтни работи по Четвъртокласна пътна мрежа на територията 

на Община Антон за обект: ІV - 60038 – І -6 - Душанци км.0+000 – 2+500, път SFO 3004 – Петролна база за Държавен резерв, 

SFO 3005 – ЖП Гара Антон, финансирани от Държавния бюджет за 2015 г. чрез  бюджета на  Община Антон 

2089 Антон, пл. Съединение № 1, тел. +359 7186 2230, факс 359 7186 2500 
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4. Мария Николова Цвяткова     (п) 

Младши специалист „Орган по приходите“ към Община Антон  

    

5. Иванка Николова Дюлгерова                        (п) 

Гл. специалист”Строителство и кадастър” към Община Антон 

        

 

УТВЪРДИЛ И ПРИЕЛ, 

КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН:  (п) 

/ЦОНКА ГЕШЕВА/ 
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